
يادکرد

  يادکردی از خلبان شهید سیدعلیرضا فغانی زرينی

اجکت نکرد تا هواپیمایش به روستا نخورد
  آرمان شريف

شجاعت و ش�هادت در سرنوشت برخی 
آدم  ها حک شده است. اگر در زمانه شان 
هم جنگی نباشد باز برای اين افراد فرقی 
نمی کند و در ه�ر جا و در هر س�متی که 
هس�تند وظیفه ش�ان را ب�ه بهتري�ن 
ش�کل انجام می دهند و از س�خت  ترين 
موقعیت  ه�ا ش�انه خالی نمی کنن�د. اين 
داستان سرگذشت سرهنگ خلبان شهید 
سیدعلیرضا فغانی زرينی است. او که در 
دوران دفاع مقدس به خاطر س�ن و سال 
پائینش نتوانسته بود در جبهه حضور پیدا 
کند، در س�ال های پس از جن�گ همواره 
آماده رزم ب�ود و در موقعیت های مختلف 
شايس�تگی های خ�ودش را نش�ان داد.

  آرزوی خلبانی
در دوران دفاع مقدس سنش خیلی کم بود 
و نمی توانست در جبهه حاضر شود. علیرضا 
متولد 1353 بود و با وجود کم س��ن و سال 
بودنش، اخبار جبهه را دنبال می کرد. آرزو 
می کرد بتواند در جبهه حض��ور پیدا کند و 
به پدر و مادرش می گفت اگر به جبهه بروم، 
حداقل این توانایی را دارم که یک لیوان آب 
به دس��ت رزمندگان بدهم، بگذارید بروم. 
وقتی هواپیماهای رژیم بعث به نقاط مختلف 
کش��ور حمله ور  می شدند، س��یدعلیرضا با 
خش��م می گفت: »بزرگ که  ش��دم خلبان 
جنگنده هوایی می ش��وم، روی س��ر صدام 
ویراژ می دهم و نمی گذارم دیگر به کشورمان 

حمله کند.«

پس از گذراندن مقطع دبیرستان در کنکور 
سراسری ش��رکت کرد و در دانشگاه نیروی 
هوایی تهران که بعد ها به نام شهید ستاری 
تغییر نام پیدا کرد، مش��غول تحصیل شد. 
آن زمان ش��هید ستاری هم اس��تادش بود. 
پدر و مادرش خوشحال شدند که پسرشان 
در شرف رس��یدن به خلبانی، همان آرزوی 

دیرینه اش است. 
گاه��ی اطرافی��ان به پ��در و م��ادر علیرضا 
می گفتند چرا اج��ازه دادید پس��رتان وارد 
کار نظامی ش��ود و اگر خدای ناکرده دوباره 

جنگ بش��ود، معلوم نیست چه اتفاقی برای 
س��یدعلی بیفتد. مادر در مقابل حرف آنها 
می گفت: »من یکدانه پسرم را حاضرم در راه 

خدا فدا کنم.«
  مهارت در پرواز

در دوران دانشجویی جزو افراد نخبه دانشگاه 
بود. پس از فارغ التحصیلی برای ادامه خدمت 
به پایگاه ش��کاری ش��هید بابای��ی اصفهان 
منتقل شد و چند س��ال در آنجا ماند و بعد 
به پایگاه شکاری ش��هید دوران شیراز رفت. 
شهید فغانی زرینی بار ها در طول خدمتش 
به دلیل اینک��ه جنگنده های��ی را که دچار 
نقص فنی ش��ده بودند، توانست به سالمت 
بنشاند، مورد تشویق و اعطای لوح تقدیر قرار 
گرفت. دوره های آموزشی اش را در کشورهای 
مختلفی گذراند و به چند زبان زنده دنیا مثل 

فرانسوی، روسی و انگلیسی مسلط بود.
پس از سال  ها خدمت، شهید فغانی زرینی در 
21 فروردین 13۹۰، چن��د روز مانده بود به 
روز ارتش جمهوری اسالمی ایران خلبانان 
می خواستند برای مانور روز ارتش به تهران 
بیایند، برای همین در ح��ال تمرین بودند. 
صبح روز بیس��ت و یکم، سیدعلی به عنوان 
»استادخلبان « و بازرگان فر به عنوان »کمک 
خلبان « با هواپیمای آموزش��ی پریدند، تا بر 
سر آب های نیلگون خلیج فارس رفتند و در 
حال برگش��ت بودند که هواپیما دچار نقص 
فنی شد. سیدعلی با مهارت باال، هواپیما را تا 

نزدیکی های شیراز کشاند.
  نجات يک روستا

هواپیما دیگر در حال س��قوط ب��ود و کار از 
کار گذش��ته بود و وقت آن رس��یده بود که 
س��یدعلی اجکت* کند ولی به دلیل اینکه 
هواپیما بر سر خانه های روستای نظرآباد در 
منطقه سروستان شیراز رسیده بود، این کار 
نکرد. اهالی نظرآب��اد می گفتند: »به قدری 
هواپیما، نزدیک به زمین شده بود که ما در 
حال فرار از خانه هایم��ان بودیم ولی در یک 
لحظه سر هواپیما به سمت آسمان و به سوی 
کوه های اطراف روس��تا رفت، سقوط کرد و 

منفجر شد. « 
چوپان��ان روس��تا می گفتن��د: »پیکر پاک 
س��یدعلی، پس از س��قوط هواپیما، بیش از 
25۰ متر بر زمین کش��یده و تکه تکه شد. « 
بازرگان فر، کمک خلبان سیدعلی هم نجات 
پیدا کرد و به درجه واالی جانبازی نائل شد.

وقتی خبر شهادت س��یدعلی را به مادرش 
دادند، هن��گام اذان ظهر بود. م��ادر پس از 
ش��نیدن خبر ش��هادت فرزندش اینچنین 
گفت: »گری��ه نمی کن��م. آن روزی که خدا 
سیدعلی را به من داد، خدای خوبی بود، حاال 
که او را از من گرفته، ناراحت شوم؟! « رفت و 

به اقامه نماز ایستاد. 
* پرتاب صندلی به بیرون برای نجات خلبان
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88498481ارتباط با ما

گفت وگوی »جوان« با خواهر شهید ابراهیم جاللی از شهدای دوران دفاع مقدس

رستگاری فوتبالیست  تیم مهاجران جنگ زده آبادان  در  جزیره مینو
   مبینا شانلو

 ابراهیم متولد 8 بهمن 1343 آبادان ب�ود که در روزهای 
بع�د از پی�روزی انق�الب اس�المی داوطلبان�ه در جهاد 
سازندگی آبادان مشغول فعالیت ش�د اما با شروع جنگ 
به زادگاه والدينش، روس�تای »کمارج« کازرون، هجرت 
کرد. ابراهی�م عالقه خاصی ب�ه ورزش، مخصوصاً فوتبال 
داش�ت و عضو تیم »مهاجران جنگ تحمیل�ی« نورآباد 
بود. با فرارس�یدن خدمت س�ربازی، به گروهان شوشتر 
منتقل و در آنجا به خدمت مش�غول ش�د و پس از آن، به 
گروهان رزمی امام س�جاد)ع( در جزيره  مینو فرس�تاده 
ش�د. او عش�ق وااليی به ش�هادت داش�ت که در نهايت 
ظهر روز 16 ارديبهش�ت 64، مصادف با نیمه ش�عبان به 
ش�هادت رس�ید. آنچه پیش رو داريد ماحصل همکالمی 
ما با مهرانگیز جاللی خواهر ش�هید ابراهیم جاللی است.

    
اهل کجا هس�تید؟ ابراهیم فرزند چن�دم خانواده 

بود؟
برادرم ابراهیم متولد 1343 آبادان بود که در ش��ب 1۹ ماه 
مبارک رمضان در حالی که مادرم روزه بود، به دنیا آمد. ما سه 
خواهر و پنج برادر بودی��م و ابراهیم فرزند پنجم خانواده بود. 
ابراهیم بسیار آرام بود. مادرم می گفت از همان دوران کودکی 
آرامش عجیبی در وجود ابراهیم بود. ایش��ان تا مقطع دیپلم 
ادامه تحصیل داد. اهل ورزش بود. بیشتر فوتبال بازی می کرد 
و در تیم » مهاجران جنگزده آبادان « عضو بود. ابراهیم بسیار 
اهل مطالعه بود وکتاب زیاد می خوان��د. در ابتدای پیروزی 
انقالب فی س��بیل اهلل در جهاد س��ازندگی آبادان مش��غول 
فعالیت ش��د. انقالبی بود و خدمات زی��ادی در راه انقالب و 

سبیل اهلل کرد.
شروع جنگ تحمیلی چه شرايطی را برای خانواده 

شما رقم زد؟
با آغاز جنگ تحمیلی در سال 5۹ و شرایط سخت زندگی در 
آبادان، خانه و زندگی مان را ر ها و به اس��تان فارس روستای 
کمارج کازرون مهاجرت کردیم. آن زمان ابراهیم در کالس 
دهم درس می خواند. برادرم بعد از اینکه دیپلمش را گرفت، 
به خدمت س��ربازی رفت. ابراهیم در تاریخ 23 بهمن 13۶2 
جهت انجام خدمت مقدس س��ربازی به پادگان آموزش��ی 
رفت و بعد به خوزستان اعزام شد و از آنجا به گروهان شوشتر 

منتقل و تا ششم آبان 13۶3 در آنجا به خدمت مشغول شد. 
از آنجایی که شهید عشق فراوانی به زادگاه خود آبادان داشت 
به صورت داوطلب تقاضای اعزام به هنگ ژاندارمری آبادان 
کرد و بعد از ط��ی آموزش های الزم به گروه��ان رزمی امام 
سجاد)ع( در جزیره مینو پیوست. بعد از مدتی که در جزیره 
مینو بود او را به پشت جبهه منتقل کردند اما به خاطر عالقه 
زیادی که به دوستان و عشق به لقاءاهلل داشت مجدداً به جزیره 

مینو برگشت.
خانواده با اين تصمیم ابراهیم مخالفتی نداشتند؟

مادرم از تصمی��م ابراهیم برای گذران��دن دوران خدمت در 
خوزستان ناراحت بود و می گفت نرو! شرایط جنگی است اما 
ابراهیم بر تصمیمی که گرفته بود، پافشاری می کرد. می گفت 
اگر یک دقیقه از عمرم باقی مانده باشد می خواهم در زادگاهم 
جان بدهم. ابراهیم مجرد بود. در جزیره مینو خدمتش را ادامه 

داد تا اینکه بعد از 18 ماه خدمت به شهادت رسید.
کمی از شاخصه های اخالقی برادرتان بگويید.

ابراهیم مؤمن و پاک و شوخ طبع بود. همه از اخالق و منش 
او راضی بودند. دست به خیر بود و به همه کمک می کرد. هر 
کاری برای مردم می کرد صرفاً رضایت خدا را در نظر داشت. 
اگر کس��ی برای کمک به او مراجعه می ک��رد نه نمی گفت. 
ابراهیم خانواده دوس��ت بود. خیلی خواهرانش را دوس��ت 
داش��ت. برای بزرگ تر ها به ویژه برای پدر و مادرمان بسیار 
احترام قائل بود. آن قدر خوب بود که به جرئت می توانم بگویم 
که شهادت حقش بود. همه به این موضوع اذعان داشتند که 
شهادت حق او بود و نام نیک ابراهیم باید برای همیشه برجای 
می ماند. ابراهیم در ماه محرم همواره در مراس��م عزاداری و 
دسته های سینه زنی که برای مهاجران آبادانی  بود، شرکت 
می کرد. زمانی که آقایان رجایی و باهنر شهید شدند، خیلی 
گریه کرد. به ابراهیم می گفتیم چرا این قدر گریه می کنی؟ 
می گفت ش��هید رجایی و باهنر آدم های بسیار خوبی بودند 
هرچند لیاقت شهادت را داشتند. زمان شهادت آقای بهشتی 

هم همین قدر بی تاب شد و گریه کرد.

آخرين ب�اری که ابراهی�م را بدرقه کردي�د به ياد 
داريد؟

آخرین باری که ب��رای وداع و خداحافظی آم��د، قبل از ماه 
مبارک رمضان بود. هر زمان می آمد عادت داش��ت که همه 
خواهر ها و برادر ها را دور هم جمع کند. دوست داشت همه 
در کنار هم خوش و خرم باش��ند. در همین وداع آخر، یکی 
از خواهر هایم در بوش��هر و آن یکی در ش��یراز بود، همه را 
دعوت کرد تا یک جا جمع شویم. لحظات آخر مهمانی وقت 
خداحافظی شد. با ابراهیم روبوسی می کردیم که جای ترکش 
را پشت گردنش دیدیم، پرسیدیم چه شده؟ کی مجروح شده 
بودی که به ما نگفتی؟! برای اینکه ما ناراحت نش��ویم گفت 
چیزی نیست. او رفت و فردای همان روز دقیقاً در روز نیمه 
شعبان زمانی که در سنگرش حضور داشت با اصابت ترکش 
خمپاره به قلبش در تاریخ 1۶ اردیبهشت 13۶4 در جزیره 
مینو به شهادت رس��ید. گویا هنگام شنیدن انفجار خمپاره 
یکی از همسنگران ابراهیم فوراً از سنگر بیرون آمده و او را از 
زمین بلند می کند و به طرف بیمارس��تان می برد. اما حدود 
5۰ متری سنگر در حالی که شهید روی دستان همسنگرش 
بود، چشمانش را باز می کند و نگاهی به دوست خود انداخته 

لبخندی می زند و به شهادت می رسد.
بعد از ش�نیدن خبر ش�هادت ابراهیم چه کرديد؟ 

پیکر ايشان در آبادان به خاك سپرده شد؟
خبر شهادت ابراهیم را از طرف س��پاه به ما دادند. از آنجایی 
که محل تولد ابراهیم آبادان بود یک هفته ای پیکرش را نگه 
داشتند که شاید ما بخواهیم ایش��ان را درآبادان دفن کنیم 
اما مادرم نپذیرفت که پیکر برادرم را در زیر بمباران تشییع 
و به خاک بسپاریم. خانواده هم دیگر در آبادان نبودند برای 
همین پیکر برادرم را به روستای پدری و مادری ام در کازرون 
فرستادند. دوستان برادرم از آبادان برای تشییع آمده بودند 
و برایش سنج و دمامه می زدند و سینه زنی می کردند. پیکر 
برادرم در یکی از روستاهای شهر کازرون به نام کمارج و در 
محوطه امامزاده جعفر)ع( به خاک سپرده شد. بار ها خوابش 
را دیده ام. چهره اش زیباتر شده و حالش خوب است. همراه 
پیکر ابراهیم س��اکش را هم برایمان آوردند. داخل س��اک 
دست نوشته ای بود که زندگی اش را در آن روایت کرده بود. 
ساعت ، لباس و پول های داخل کیفش یادگاری های بر جای 

مانده از او برای روزهای دلتنگی ماست . 

   صغری خیل فرهنگ
 با فريده باالدستیان مادر شهید سیدمهدی پورهاشمی 
همکالم شديم تا از س�یدمهدی برای مان بگويد. روايت 
مادرانه اين ش�یر زن بیجاری از فرزند ش�هیدش بسیار 
ش�نیدنی بود. س�یدمهدی متولد بیجار ب�ود و به خاطر 
عالقه اش به خدمت در نظام وارد نیروی انتظامی ش�د و 
سحرگاه يکی از روزهای ماه مبارك رمضان سال 82 بود 
که مادر خبر شهادت فرزندش را ش�نید. گويی دعاهای 
مادر در حق سیدمهدی مستجاب شد. آنچه پیش رو داريد 
مصاحبه ما با فريده باالدس�تیان مادر شهید سیدمهدی 
پورهاش�می اس�ت که در آبان 82 مصادف با ماه مبارك 
رمضان در درگیری با اشرار در مريوان به شهادت رسید.

    
   پلیس بازی های کودکانه

پسرم متولدسال ۶2 در بیجار بود اما در کرج بزرگ شد. او نفر 
اول مدرسه بود. در صف اول نماز جماعت می ایستاد. مؤذن 
بود. بچه فعال و خیلی دلسوزی بود. در دوران کودکی بازی 
همیش��گی اش  »پلیس بازی « بود. گاهی هم بچه ها را جمع 
می کرد و برایش��ان مداحی می کرد و روضه می خواند. بعد از 

کسب دیپلم وارد نظام )نیروی انتظامی( شد.
   عکس های روی ديوار

پسرم بسیجی فعال بود. بسیار خوش اخالق بود. بین دوست 
و آشنا به مهربانی شهره بود. در امور خانه به من خیلی کمک 
می کرد. ماه مبارک رمضان را خیلی دوس��ت داشت و قبل از 
اینکه به سن تکلیف برس��د هم روزه هایش را می گرفت. در 

یکی از روزهای ماه مبارک رمضان رو به مهدی کردم و گفتم 
کمی معده ام درد می کند، روزه ام را باز می کنم. به من گفت 
مادرجان، امام خمینی)ره( در روزهای آخر حیات ش��ان در 
حالی که روی تخت بیمارستان بودند و سرم به دست داشتند، 
دست از امر واجب یعنی نماز برنداشتند. حاال شما می خواهید 
روزه تان را بخورید؟! خیلی به من و پدرش احترام می گذاشت. 
خیلی حواسش به اوضاع اقتصادی خانواده بود. عید نوروز که  
می ش��د به من می گفت مامان نمی خواهد لباس عید برایم 
بخری، پدرم هم این طوری اذیت می ش��ود! دس��تش خالی 
است. حتی اگر لباس هم می خواهی برایم بخری، قبل از عید 
بخر که بپوشم کهنه شود و برای عید لباس نو نپوشم. شاید 
کسی نتواند برای عید لباس نو تهیه کند. بسیار هم اهل قناعت 
بود. حتی در مورد خرید برای خواهر برادر های دیگرش هم 
همین طور بود . می گفت آن قدر از پدرم نخواهید تا این و آن را 
تهیه کند. اگر پول کافی نداشته باشد، خجالت زده خواهد شد. 
همیشه 2۰ روز قبل از محرم دفترش را آماده می کرد و مداحی 
در آن می نوشت . االن هم جوانان و دوستانش می آیند و از روی 
همان دفتر روضه خوانی می کنند . در ایام ماه مبارک رمضان 
هم فعالیت های مذهبی داشت. بس��یار باحیا بود. از ارتباط 
نابجا با نامحرم دوری می کرد. روی حجاب هم بسیار تأکید 
داشت. پسرم ارادت و عالقه زیادی به امام خمینی)ره( داشت. 
روی در و دیوار خانه ما پر بود از عکس های امام خمینی . یک 
کمد فلزی داش��تیم که مهدی اس��باب بازی هایش را در آن 
می گذاشت. بعدها عکس های امام و آقای خامنه ای را دوربر 

می کرد و می چسباند به کمد.

   خدمت در ناجا
خدمت در نیروی انتظامی انتخ��اب خود مهدی بود. وقتی 
متوجه تصمیمش شدم مخالفت کردم و گفتم نمی خواهد 
بروی! اما مهدی رف��ت و امتحان داد. جواب��ش نیامد و من 
خیلی خوشحال بودم. یک روز دیدم خیلی شاد و خوشحال 
به خانه آمد. یک کاغذ لوله ش��ده هم در دستش بود. به من 
گفت دیدی گفتی جواب��ش نمی آید. گفت��م جواب چی؟ 
جواب امتحانم برای خدمت در نظام. فردایش حاضر ش��د 
برود. گفتم سیدمهدی! کجا؟ گفت باید بروم، اولین بار محل 
خدمتش افتاد مرزن آباد شمال. بعد هم زاهدان و مریوان که 
بعدش هم شهید شد. هر بار هم که به مرخصی می آمد شوق 

برگشت داشت.

   عاشق شهادت
همیشه آرزوی شهادت داشت . وقتی عنوان شهادت را از زبان 
مهدی می شنیدیم می گفتم مهدی این چه حرفی است که 
می زنی ؟ نمی خواهد آرزوی ش��هادت کنی. می گفت مامان 
برایم آرزوی شهادت کن . دعا کن تا شهید شوم. خاله اش وقت 
بدرقه برایش اسپند دود می کرد و به خاله اش می گفت خاله 
دعا کن شهید شوم . خاله اش می گفت نگو اگر مادرت بشنود 

ناراحت می شود . اما او عاشق شهادت بود.
   سحر رمضان و خبر شهادت

خبر شهادتش را در ماه مبارک رمضان شنیدم. نزدیک های اذان 
بود که ناگهان صدای در خانه به گوش رسید. همسرم بلند شد 
گفت بلند شو همسایه آمده برای سحری بیدارمان کند. گفتم نه، 
من به کسی نگفتم که ما را بیدار کند. من خودم ساعت گذاشتم 
اگر بیدار هم نشوم، روزه ام را می گیرم. به یکباره یک حالتی شدم 
و گفتم بلند شدم گفتم یا امام زمان )عج( مهدی! پسر دیگرم 
که در اتاق دیگر بود گفت هرچی می شود می گویی مهدی !در 
را باز کردم همسایه مان بود . گفت فریده خانم حاج آقا را صدا کن 
تلفن از شهرستان دارید. من هم چادرم را سر کردم و رفتم اما 
در خانه همسایه مان بسته بود. وقتی همسرم به خانه برگشت، 
اصاًل پاهایش جان نداشت. نمی توانست راه برود. گفت فریده 
خیلی سردم است. اجاق را روشن کن. گفتم کی پای تلفن بود 
گفت برادرم بود گفت مهدی مجروح شده باید بیایید شهرستان. 
فردای آن روز راه افتادیم به سمت خانه شان. وقتی رسیدیم با 
دیدن کفش هایی که در خانه پدرشوهرم بود شک کردم اتفاقی 

افتاده باشد. کم کم خبر شهادتش را به من گفتند.

گفت وگوی » جوان « با مادر شهید سیدمهدی پورهاشمی از شهدای مدافع امنیت که در ماه رمضان به شهادت رسید

سحریمیخوردیمکهخبررسیدمادرشهیدشدهام!

چوپان�ان روس�تا می گفتن�د 
پیک�ر پ�اك س�یدعلی، پس از 
س�قوط هواپیما، بی�ش از 2۵۰ 
متر بر زمین کش�یده و تکه تکه 
ش�د. « بازرگان فر، کمک خلبان 
س�یدعلی هم نجات پیدا کرد و 
به درجه واالی جانبازی نائل شد
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